


In dankbare herinnering aan 

Hanneke Peters 
weduwe van 

Hendrikus Bernardus Segerink 

Zij werd geboren op 9 oktober 1899 in de gemeente 
Losser. Zij stierf op 15 oktober 1990, enkele dagen 
nadat ze te midden van · haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, haar 91-ste verjaardag had 
gevierd. Moeder woonde op de Molenkamp te 
Oldenzaal, zeer tevreden en vol dankbaarheid voor 
alle goeie zorgen. Ze heeft er ook het Sacrament van 
de Zieken ontvangen. We namen afscheid van haar in 
de Drieëenheidskerk, waarna we haar ten ruste 
gelegd hebben op het kerkhof aan de Hengelosestraat. 

Een dag vóór haar overlijden was moeder nog op be
zoek in haar ouderlijk huis aan de Tankenbergstraat. 
Wilde zij bewust afscheid nemen van een plek, die 
haar dierbaar was? 
De overgang naar de Molenkamp viel haar vier jaar 
geleden erg zwaar. Maar de fijne verzorging van het 
personeel en de goeie kontakten, die ze in het huis 
had, maakten haar snel weer tot een tevreden vrouw. 
Deze tevredenheid straalde ze ook uit door een 
intense belangstelling voor iedereen. 

Ze had een luisterend oor en was goed op de hoogte 
met het dagelijkse nieuws van haar familie, de politiek 
en de sport. 
Ze las veel en volgde de t.v. journaals op de voet. 
Moeder had een druk en zorgzaam leven. Vakanties 
heeft ze nauwelijks gekend. Ze had haar eigen humor 
en zong veel. Weliswaar liedjes uit vroegere tijden, 
maar het zingen hield haar geestelijk gezond. 
Iemand, die zo dicht bij het Tankenberg kapelletje 
gewoond heeft, kent natuurlijk een bijzondere verering 
voor Maria. Het Mariabeeldje uit Kevelaer was haar 
alles. Moeder was een zeer gelovige vrouw. 
Jezus zegt daarvan: als je echt gelooft, zul je eeuwig 
leven hebben. Wij zijn ervan overtuigd, dat ze verenigd 
met vader, een welverdiende beloning heeft ontvangen. 
Dat gunnen we haar van harte. 

Voor uw medeleven na het overlijden van moeder en 
onze oma zijn we U erg dankbaar. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 


